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فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،1پاییز 1394

مریم پوربحری ،1سعید کاشانی ،2مهرداد ملک شعار ،3هاشم جرینشین* ،2مجید وطنخواه ،4علیرضا
1
عبداله زاده بقایی ،5فریدون فکرت ،6مریم شریفی

 .1دستیار بیهوشی ،بیمارستان شریعتی ،گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه و درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندر عباس
 .2استادیار بیهوشی ،فلوشیپ بیهوشی قلب و توراکس ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندر عباس
 .3استادیار بیهوشی ،فلوشیپ مراقبتهای ویژه ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندر عباس
 .4استادیار بیهوشی ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندر عباس
 .5استادیار بیهوشی ،فلوشیپ درد ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندر عباس
 .6متخصص بیهوشی ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندر عباس
تاریخ دریافت94/3/13 :

تاریخ بازبینی94/4/11 :

تاریخ پذیرش94/4/16 :

چکیده
زمینـه و هـدف :بیحسـی نخاعـی یکی از شـایعترین تکنیکهای بیحسـی برای عمل سـزارین اسـت و معمـوالً بـا دو روش مدیـن و پارامدین انجام
میشـود کـه روش مدیـن شـایعتر اسـت .هـدف ایـن مطالعـه مقایسـه متغییرهای کلـی دو روش بیحسـی داخـل نخاعی حیـن عمل جراحی سـزارین
الکتیـو بود.
مـواد و روشهـا :ایـن کارآزمایـی بالینـی دو سـو کـور بـر روی  150زن باردار  45-15سـاله انجام شـد .بیمـاران بهصـورت تصادفی به گروه بیحسـی
نخاعـی بـا روش مدیـن یـا پارامدیـن وارد شـدند .عالئـم حیاتی قبل و بعد از بیحسـی ثبـت گردید .فراوانـی برادیکاردی و افت فشـارخون ،بـروز تهوع و
اسـتفراغ ،میـزان مصـرف افدرین و آتروپین ،سـطح بیحسـی ،سـردرد پـس از پارگـی دورا و مدت زمان ریکاوری ثبت و بررسـی شـد.
یافتههـا :دو گـروه از نظـر سـن ،وزن و ایندکـس توده بدن مشـابه بودند .سـایر متغییرهـای دو گروه تفـاوت معنـیداری نداشـتند ( .)p<0/05با وجود
اینکـه در گـروه پارامدیـن سـطح بیحسـی باالتـری نسـبت به گروه مدیـن ( )P=0/002ثبت شـد ولی بهطـور غیرمترقبـهای میزان تهوع و اسـتفراغ در
بیمـاران گـروه مدین بیشـتر از گـروه پارامدیـن ( )P=0/007بود که ایـن اختالفها معنـیدار بودند.
نتیجهگیـری :از نظـر متغییرهـای مختلـف دو روش شـباهت زیـادی داشـتند .اما بهدلیـل کمتر بودن تهوع و اسـتفراغ و سـطح بیحسـی باالتر ،روش
پارامدیـن روشـی مطلـوب بـرای بیحسـی نخاعـی جهـت عمـل جراحی سـزارین میباشـد کـه خصوصـاً در مـوارد وضعیت آناتومی مشـکل ایـن روش
سـهولت بیشـتری را تآمیـن مینماید.
واژههای کلیدی :بیهوشی نخاعی ،همودینامیک ،تهوع و استفراغ

مقدمه
مقدمه
از ســال  1970تــا  2007میــزان زایمان ســزارین در ایــاالت متحده
از  %4/5تمــام زایمانهــا بــه  %31/8رسیدهاســت( )1,2مطالعــات
انجــام شــده نشــان دادهانــد کــه هــر دو روش بیحســی موضعــی و

بیهوشــی عمومــی روشهــای قابــل قبولــی بــرای مراقبت بیهوشــی
حیــن زایمــان ســزارین هســتند( )3امــا بهدلیــل عــوارض و خطــرات
متعــدد ،در حــال حاضــر تقریبـاَ  5درصــد از زایمانهــای ســزارین
در ایــاالت متحــده و انگلســتان بوســیله بیهوشــی عمومــی انجــام
میشــود( )4از ایــن جهــت بیحســی ناحیــهای روش رایجتــر

نویسنده مسئول :هاشم جرینشین ،استادیار بیهوشی ،فلوشیپ بیهوشی قلب و توراکس ،مرکز تحقیقات بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس
پست الکترونیکhjarineshin@yahoo.com :
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مریم پوربحری و همکاران

از لبــه فوقانــی زائــده خــاری مهــره تحتانــی فضــای انتخــاب شــده
پیــش بــرده میشــود .ایــن نقطــه معمــوالً بــه ســادگی با مشــاهده
و لمــس شناســایی میگــردد ،امــا لمــس زوائــد خــاری و حتــی
مشــخص کــردن خــط وســط بهطــور قابــل توجهــی بــا افزایــش
چاقــی مشــکل میگــردد .هنگامیکــه ســوزن اســپاینال بهســمت
فضــای زیــر آراکنوئیــد پیــش مــیرود ،از میــان پوســت ،بافــت
زیرجلــدی ،لیگامــان سوپرااســپینوس ،لیگامــان بیــن خــاری،
لیگامــان فــاووم و فضــای اپیــدورال عبــور میکنــد تــا بــه دورا/
آراکنوئیــد رســیده و آنــرا ســوراخ نمایــد .اگرچــه برخــی بحثهــا
هنــوز در ایــن زمینــه باقــی ماندهاســت امــا بهنظــر میرســد
رشــتههای دورا تــا حــد زیــادی در امتــداد محــور طولــی کیســه
دورا جهــت گرفتهانــد .از اینــرو ،هدایــت شــیب ســوزن کاتینــگ
در جهــت مــوازی بــا ایــن محــور تمایــل بــه پخــش کــردن ایــن
رشــتهها دارد تــا بریــدن آنهــا کــه ممکــن اســت خطــر ســردرد
پــس از ســوراخ نمــودن دورا را کاهــش دهــد( .)5بــرای شــیوه
پارامدیــن نقطــه پوســتی فــرو کردن ســوزن معمــوالً  1ســانتیمتر
بیــرون از خــط وســط میباشــد امــا در صفحــه ســریدمی بســته
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

پانکچــر بهعلــت نشــت بــه خــارج مایــع مغــزی نخاعــی را معرفــی
کــرد( )7میــزان بروز ســردرد پــس از پارگــی دورا از  10تــا  30درصد
در افــرادی کــه تحــت لومبــار پانکچــر قــرار میگیرنــد گــزارش
شدهاســت( )7,8افــت فشــارخون در هنــگام بیحســی اســپاینال
()5
بــا فشــارخون کمتــر از  90میلیمتــر جیــوه تعریــف شدهاســت
تــا کنــون مطالعــات اندکــی در مــورد مقایســه تکنیــک مدیــن و
()9
پارامدیــن انجــام شدهاســت کــه از جهــت ســهولت انجــام بلــوک
در بیمــاران ســن بــاال توصیــه شدهاســت.
در مطالعــه صادقــی و همکارانــش میــزان شــیوع ســردرد بیــن
دو تکنیــک مدیــن و پارامدیــن بررســی شدهاســت کــه تفاوتــی
از ایــن نظــر گــزارش نشــدهبود ولــی ســهولت انجــام بلــوک بــا
روش پارامدیــن بهعنــوان برتــری آن نســبت بــه تکنیــک مدیــن
قیــد شــدهبود( )10مــا نتوانســتیم در مــرور و جســتجوی مقالههــا و
نشــریات چــاپ شــده در زمینــه پیآمدهــای کلــی ایــن دو روش
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و مطمئنتــری نســبت بــه بیهوشــی عمومــی بــرای بیهوشــی
زایمــان میباشــد( )5از بیــن روشهــای بیحســی ناحیــهای،
بیحســی نخاعــی یکــی از رایجتریــن روشهــا جهــت اعمــال
ســزارین میباشــد ،کــه عمدتـاً بــا دو تکنیــک مدیــن و پارامدیــن
انجــام میشــود( )5در ســال  1891لومبــار پانکچــر توســط کوئینک
معرفی شــد(.)6
شــیوه مدیــن (خــط وســط) از لحــاظ تکنیکــی ســادهتر بــوده و
ســوزن از میــان ســاختار بافتــی کــه حساســیت کمتــری دارد عبور
مینمایــد و بدیــن ترتیــب ،جهــت اطمینــان از راحتــی بیمــار نیــاز
بهمیــزان کمتــری از محلــول بیحســی موضعــی میباشــد امــا
شــیوه پارامدیــن (لتــرال) در مــوارد چالــش انگیــزی کــه فضــای
بیــن مهرههــا باریــک گشــته یــا خــم کــردن کمــر بیمــار دشــوار
اســت مناس ـبتر میباشــد .تشــخیص ایــن وضعیــت بــا معاینــه
اســتخوانبندی مهرههــای کمــری بهراحتــی امکانپذیــر اســت.
بدیــن ترتیــب کــه بزرگتریــن فضــای بیــن المینــار کــه اندکــی
پائیــن (کــودال) و بــه پهلــو (لتــرال) را میتــوان بهعنــوان نقطــه
مناســب ورود انتخــاب کــرد( .)5بــرای شــیوه خــط وســط ،ســوزن

بــه آناتومــی بیمــار و ترجیــح متخصــص بیهوشــی متفــاوت اســت.
موفقیــت بســتگی بــه ارزیابــی آناتومــی و زاویــه مناســب ســوزن
دارد و نــه مــکان فــرو کــردن ســوزن .شــایعترین اشــتباه تخمیــن
کمتــر فاصلــه تــا فضــای ســاب آراکنوئیــد و هدایــت بیــش از حــد
ســوزن بهوســط و در نتیجــه عبــور از خــط وســط میباشــد .بــا
روش پارامدیــن لیگامانهــای بین خــاری و سوپرااســپینوس را کنار
گذاشــته و لیگامــان فــاووم اولیــن ســدی اســت کــه بــا آن مواجــه
خواهیم شــد(.)5
عــوارض بیحســی نخاعــی میتواننــد شــامل :عــوارض نورولوژیــک
(پاراپلــژی ،ســندرم کاودااکینــا ،هماتــوم اپــیدورال ،صدمــه
بهعصــب ،عالئــم نورولوژیــک گــذرا) ،ســردرد پــس از ســوراخ
شــدن دورا ،بیحســی اســپاینال در ســطوح بــاال ،عــوارض قلبــی
عروقــی (هیپوتانســیون ،برادیــکاردی و ایســت قلبــی) و تنفســی
(کاهــش تهویــه) ،عفونــت ،درد پشــت ،تهــوع و اســتفراغ ،احتبــاس
ادراری ،خــارش ،و لــرز میباشــند ولــی بایــد ایــن را در نظــر داشــت
کــه بســیاری از ایــن تغییــرات اثــرات فیزیولوژیــک بیحســی
اســپانیال میباشــد و بایــد آنهــا را از عوارضــی کــه منجــر بــه ایجاد
صدمــه بــه بیمــار میشــوند تشــخیص داده و متمایــز کــرد .یکــی
از عــوارض نســبتاً شــایع بیحســی نخاعــی ســردرد پــس از پارگــی
دورا اســت( )5در  1898بیــر اولیــن بــار ســردرد پــس از لومبــار
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مواد و روشها
ایــن مطالعــه پــس از تائیــد در کمیتــه پایاننامههــای دانشــکده
پزشــکی و کمیته اخالق دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان بهروش
کارآزمایــی بالینی دو ســوکور در ســال  1392در بیمارســتان زنان و
زایمــان شــریعتی بندرعبــاس انجــام گردیــد و  150بیمــار با کالس
 1و  2انجمــن متخصصــان بیهوشــی آمریــکا کــه جهــت انجــام
ســزارین بهصــورت الکتیــو بــه بیمارســتان مراجعــه کردهبودنــد
وارد مطالعــه شــدند و اصــول اعالمیــه هلســینکی و ضوابــط اخــاق
پزشــکی رعایــت گردیــد .معیارهــای خــروج مطالعــه شــامل کالس
 3و  4انجمــن متخصصــان بیهوشــی آمریــکا ،دفعــات پــاره شــدن
دورا بیــش از یکبــار ،بیمــاران بــا اندیکاســیون ســزارین اورژانــس،
ســابقه قبلــی ســردرد پــس از پارگــی دورا ،مــوارد ممنوعیــت انجام
بیحســی نخاعــی بــوده و بهعــاوه بیمارانــی کــه حیــن عمــل
دچــار عارضــه شــده و یــا شکســت در بلــوک عصبــی و یــا بلــوک
ناکامــل داشــتند و نیازمنــد داروی کمکــی بیهوشــی بودنــد نیــز از
مطالعــه خــارج شــدند.
از همــه بیمــاران مــورد مطالعــه رضایتنامــه آگاهانــه کتبــی گرفته
شــد .ســپس بــا اســتفاده از روش اعــداد تصادفــی بیمــاران بــه یکی
از دو گــروه بیحســی بــ ه روش مدیــن یــا بــه روش پارامدیــن
تقســیم شــدند و نمونهگیــری تــا رســیدن تعــداد نمونههــا در
هــر گــروه بــه  75بیمــار ادامــه یافــت .در ابتــدا در مجمــوع 205
بیمــار وارد مطالعــه شــدند ولــی تعــداد  55بیمــار بهدالیــل بلــوک
ناکامــل یــا نیــاز بــه داروی کمکــی بیهوشــی ،عــوارض حیــن عمــل
و یــا عدم-تمایــل بــه پیگیــری از مطالعــه خــارج شــدند .قــد و
وزن و عالئــم حیاتــی پایــه در همــه بیمــاران اندازهگیــری و ثبــت
گردیــد .تمــام بیمــاران پــس از برقــراری راه وریــدی بــا کاتتــر 18
از محلــول رینگــر  500میلیلیتــر ســرم قبــل از انجــام بیحســی
دریافــت کردنــد و پایشهــای الزم شــامل الکتروکاردیوگرافــی،
فشــارخون غیرتهاجمــی ،درصــد اشــباع اکســیژن خــون شــریانی

و ضربــان قلبــی بــرای همــه افــراد مــورد مطالعــه انجــام شــد .پــس
از آمادهســازی فــوق ،بیمــاران در وضعیــت نشســته قــرار گرفتنــد
و ســوزن کوئینــک شــماره ( 25ســوزن اســپاینال یکبــار مصــرف
دکتــر جــی از شــرکت دکتــر ژاپــن و تیانژیــن هاناکــو) توســط یک
متخصــص بیهوشــی و از فضــای بین مهرهای کمــری  4و  5به روش
مدیــن یــا پارامدیــن وارد شــد و پــس از تثبیــت در فضــای ســاب
آراکنوئیــد و رویــت مایــع مغزی نخاعــی شــفاف ،داروی بوپیواکائین
هیپربــار ( %0/5کارخانــه میــان ایتالیــا میــان.اس.آ.اس) بهمیــزان
 12/5میلیگــرم تزریــق گردیــد .ســپس بیمــاران بــا  15درجــه
در پوزیشــن لتــرال چــپ بــرای جلوگیــری از ســندرم کمپرســیون
وریــد اجــوف تحتانــی کــه در عیــن حــال بــا حــدود  10-5درجــه
ســر بــه پائیــن قــرار داده شــدند تــا ســطح نخاعــی الزم حاصــل
شــود .ســطح بلــوک حســی بهوســیله آزمــون ســوزن در  5دقیقــه
بعــد از تزریــق بیحســی تعییــن و ثبــت گردیــد و پــس از تثبیــت
بلــوک در ســطح مهــره ســینهای  6تــا  8بیمــاران از وضعیــت
ترندلنبــرگ بــه ســوپاین برگردانــده و اجــازه شــروع جراحــی داده
شــد .عالئــم حیاتــی (فشــارخون سیســتولیک ،دیاســتولیک،
ضربــان قلــب) بیمــاران قبــل از انجــام بیحســی داخــل نخاعــی و
بعــد از آن در فواصــل  10،5،3،1دقیقــه ســپس هــر  5دقیقــه ثبــت
گردیــد .فشــار خــون سیســتولیک کمتــر از  90میلیمتــر جیــوه
یــا کمتــر از  %75میــزان پایــه بهعنــوان افــت فشــارخون تعییــن
شــد .در صــورت وجــود هیپوتانســیون افدریــن بهمیــزان 10-5
میلیگــرم و در صــورت وجــود برادیــکاردی ضربــان قلــب کمتــر
از  60در دقیقــه ،آتروپیــن بهمیــزان  0/6میلیگــرم بــرای بیمــاران
تجویــز شــد .میــزان دریافــت مایــع حیــن عمــل در همــه بیمــاران
یکســان بــود کــه  10میلیلیتــر رینگــر بـهازاء هــر کیلوگــرم وزن
بــدن در ســاعت در طــول عمــل ســزارین انفوزیــون گردیــد .معیــار
ســردرد پــس از پارگــی دورا در ایــن مطالعــه ،براســاس ســردرد
وضعیتــی بــود کــه بعــد از بیحســی داخــل نخاعــی در ناحیــه
پــس ســر یــا پیشــانی طــی  24ســاعت اول پــس از عمــل جراحــی
ایجــاد میشــد تعییــن گردیــد .کلیــه دادههــا توســط محققــی کــه
از جریــان مطالعــه اطالعــی نداشــت پرســیده و در پرســشنامه
جمـعآوری شــد .شــیوع تهــوع و اســتفراغ ،میــزان مصــرف افدریــن
و آتروپیــن ،ســطح بیحســی و مــدت زمــان ترخیــص بیمــار
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،1پاییز 1394

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 22:30 IRDT on Monday June 25th 2018

در خانمهــای حاملــه جهــت عمــل ســزارین مطالع ـهای دیگــری
کــه بهطــور اختصاصــی بــرروی ایــن موضــوع کار شــده باشــد
را پیــدا کنیــم و بــه ایــن دلیــل مطالعــه کنونــی را کــه مقایســه
جامعتــری از ایــن دو تکنیــک اســت ارائــه دادیــم.
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مریم پوربحری و همکاران

یافتهها
دو گــروه از نظــر ســن ،وزن و ایندکــس تــوده بــدن اختــاف
معنــیداری نداشــتند (( .)P<0/05جــدول شــماره)1

جدول  :1متغیرهای دموگرافیک بیماران مورد مطالعه
گروه مدین

گروه پارامدین

عدد پی

متغیرها
میانگین سن

29±5/95

28/08±5/61

0/33

میانگین وزن

70/37±15/35

68/24±12/29

0/35

میانگین ایندکس توده بدن

27/25±5/47

26/31±4/09

0/23

بهطور کلی فراوانی سطح بیحسی ایجاد شده در گروه پارامدین در سطح مهره سینهای  4بهطور معنیداری باالتر از گروه مدین بود .برعکس در
بیماران گروه مدین سطح بیحسی بهطور معنیداری پایینتر از گروه پارامدین در محدوده مهره سینهای  6بود (جدول شماره.)2
جدول  :2مقایسه حداکثر سطح بلوک حسی ایجاد شده در دو گروه مورد مطالعه ( 5دقیقه بعد از تزریق نخاعی داروی بیحسی).
گروه
مدین

پارامدین

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مهره سینهای )T4( 4

)%41/3( 31

)%68(51

0/002

مهره سینهای )T6( 6

)%42/7(32

)%24(18

0/024

پائینتر از مهره سینهای )T6( 6

)%16( 12

)%8(6

0/2

سطح
بیحسی

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

عدد پی
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از ریــکاوری ،پیگیــری و پاســخها در پرســشنامه ثبــت گردیــد.
همچنیــن در صــورت وجــود ســردرد مزبــور روشهــای درمانــی
شــامل هیدریشــن ،مصــرف مســکن و کافئیــن توصیــه گردیــد
و در صــورت وجــود ســردرد طوالنیتــر یــا شــدید توصیــه شــد
کــه بــه کلینیــک بیهوشــی جهــت انجــام اپیــدورال پــچ مراجعــه
کننــد .بیمارانــی کــه دچــار شکســت در بلــوک و یــا نیازمنــد
تزریــق داروی کمکــی بیهوشــی بهدلیــل بلــوک ناکامــل (ســطح
بیحســی کمتــر از مهــره ســینهای  )8بودنــد و همچنیــن بیمارانی
کــه دچــار عــوارض جراحــی ماننــد آتونــی و خونریــزی زیــاد و
یــا هیســترکتومی گردیدنــد از مطالعــه خــارج شــدند .همچنیــن
بیمارانــی کــه دوره پیگیــری  24ســاعته را کامــل نکردنــد نیــز از

مطالعــه خــارج شــدند.
دادههــا پــس از جمــعآوری وارد نرمافــزار  SPSS 15گردیــد
و بــا اســتفاده از آزمونهــای پارامتریــک مثــل تیتســت بــرای
دادههــای کمــی و آزمونهــای غیرپارامتریــک مثــل کایاســکوئر
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و  P>0/05معن ـیدار تلقــی
گردیــد.

مقایسه دو روش بیحسی نخاعی مدین و پارامدین ...
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جدول  :3مقایسه فروانی افت فشارخون ،برادیکاردی و تهوع/استفراغ و تجویز و مقدار افدرین و آتروپین مصرف شده در دو گروه مورد مطالعه
گروه
تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)%54/7(41

)%54/7( 41

1

)%12( 9

)%18/7( 14

0/365

تهوع/استفراغ

)%29/3( 22

)%10/7( 8

*0/007

تجویز افدرین

)%50/7( 38

)%49/3( 37

1

تجویز آتروپین

)%9/3( 7

)%14/7( 11

0/452

9/34±4/81

8/78±4/91

0/621

0/57 ± 0/048

0/6 ±0/012

0/065

افت فشارخون
برادیکاردی

مقدار افدرین مصرف شده (میلی-گرم)
میانگین±انحراف معیار
مقدار آتروپین مصرف شده(میلی-گرم)
میانگین±انحراف معیار

دو گــروه از نظــر وجــود افــت فشــار و نیــاز بــه افدریــن در یــک
راســتا بودنــد .بههمیــن صــورت میــزان فراوانــی برادیــکاردی و
میــزان آتروپیــن تجویــز شــده بــرای درمــان برادیکاردی یکســان
بودهاســت و تفــاوت معنــیداری نداشــتند ،امــا از نظــر وجــود
تهوع/اســتفراغ ایــن اختــاف معن ـیدار بــود و در گــروه مدیــن
نســبت بــه گــروه پارامدیــن شــمار بیشــتری از بیمــاران دچــار
تهوع/اســتفراغ شــده بودنــد (( .)P=0/007جــدول شــماره )3
در حیــن انجــام مطالعــه  75نفــر ( )%50از بیمــاران نیــاز بــه
تجویــز افدریــن و  18نفــر ( )%12نیــاز بــه تجویــز آتروپیــن
پیــدا کردنــد .متوســط مصــرف افدریــن در افــراد مــورد مطالعــه
 9/06±4/84میلیگــرم (حداقــل  5تــا حداکثــر  20میلیگــرم)
و متوســط مصــرف آتروپیــن  0/589±0/032میلیگــرم (حداقــل
 0/5تــا حداکثــر  0/6میلیگــرم) بــود.
میــزان نیــاز بــه افدریــن و آتروپیــن نیــز در دو گــروه در جــدول
شــماره  3مــورد مقایســه قــرار گرفتهاســت کــه اختــاف

معنــیداری وجــود نداشــت.
همچنیــن از نظــر مــدت زمــان ترخیــص از ریــکاوری در گــروه
مدیــن (میانگین ســاعت±انحراف معیــار )0/98±0/09 :و در گروه
پارامدیــن (میانگیــن ســاعت±انحراف معیــار ،)1/02±0/22 :کــه
اختــاف معن ـیداری نداشــتند ( .)P=0/15مــوردی از بیحســی
نخاعــی کامــل و یــا صدمــه عصبــی در هیچیــک از دو گــروه
بیمــاران مشــاهده نشــد.
بهطــور کلــی درصــد میانگیــن ســردرد پــس از ســوراخ کــردن
دورا در مطالعــه مــا ( )%13/3بــود و بیــن دو گــروه اختــاف
معن ـیداری یافــت نشــد ( .)P=1براســاس گروههــای ســنی هــم
تفــاوت معنـیداری از نظــر ســردرد پــس از پارگــی دورا بیــن دو
گــروه وجــود نداشــت اگرچــه از نظــر فراوانــی بیشــترین میــزان
ســردرد پــس از پارگــی دورا در گــروه ســنی  35-26ســال رخ
داد (جــدول شــماره .)4
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جدول  :4مقایسه سردرد پس از پارگی دورا در دو گروه مدین و پارامدین به تفکیک گروههای سنی

4
()%5/3

3
()%4

5
()%6/7

7
()%9/3

1
()%1/3

0
()%0

عدد پی

0/68

بحث
بیــن دو گــروه مــورد مطالعــه در ســطح بیحســی در محــدوده
مهــره ســینهای  4و همچنیــن مهــره ســینهای  6رابطــه آمــاری
معن ـیداری وجــود داشــت ،ب ـ ه طوریکــه در تعــداد بیشــتری از
افــراد گــروه پارامدیــن ســطح بیحســی در محــدوده مهــره
ســینهای  4و در تعــداد بیشــتری از افــراد گــروه مدیــن ســطح
بیحســی در محــدوده مهــره ســینهای  6ایجــاد شــده بــود.
ســطح بلــوک میتوانــد وابســته بــه عوامــل مختلفــی تغییــر
کنــد کــه ایــن عوامــل هماننــد باریســیتی و دوز دارو ،حجــم
مایــع مغــز نخاعــی بیمــار ،ســالمندی ،حاملگــی ،پوزیشــن بیمــار
و تزریــق اپـیدورال بعــد از اســپاینال میباشــند .عوامــل دیگــری
کــه در راســتای ایــن مطالعــه مطــرح میباشــند جنســیت مؤنــث
و حاملگــی اســت کــه منجربــه کاهــش باریســیتی مایــع مغــزی
نخاعــی نســبت بــه داروی بیحســی میشــود( )5اگرچــه از
نظــر بالینــی ممکــن اســت در گســترش داروی بیحســی
مهــم نباشــد ولــی از عوامــل موجــود در ایــن مطالعــه محســوب
میشــوند .از عوامــل دیگــری کــه وابســته بــه تکنیــک اعمــال
شــده میباشــند وضعیــت یــا پوزیشــن بیمــار ،نــوع ســوزن،
جهــت ســوزن نســبت بــه ســتون نخاعــی( )5,11و ســطح نخاعــی
کــه در آن تزریــق صــورت میگیــرد اســت .مهمتریــن ایــن
()5,12
عوامــل باریســیتی دارو ،دوز دارو و پوزیشــن بیمــار میباشــد
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران
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1

باریســیتی در افــراد مؤنــث در حالــت نشســته بیشــتر از حالــت
لتــرال بــرروی ارتفــاع بلــوک اســپاینال اثــر میگــذارد(.)13,14
نــوع ســوزن اســپاینال هــم میتوانــد بــرروی انتشــار دارو در
درون مایــع مغــزی نخاعــی تآثیــر بــارزی داشــته باشــد و ارتفــاع
بلــوک را متاثــر میکنــد کــه ایــن هــم مــورد بحــث اســت ،کــه
بــرای ســوزنهای ویتاکــر( ،)15ســوزنهای اســپروت( )16نشــان
داده شدهاســت .همچنیــن ثابــت شدهاســت کــه بــا ســوزنهای
کوئینــک دارو در هنــگام تزریــق بــهدرون مایــع مغــز نخاعــی
بهصــورت خطــی انتشــار مییابــد(.)17
در مطالعه ما از ســوزنهای کوئینک اســتفاده شــد ه بود که از این
نظــر نــوع ســوزن در اینجــا نقــش کمتــری در شــکلگیری ارتفاع
بلــوک داشتهاســت و ایــن میتوانــد نشــان دهنــده اثــر بارزتــر و
مهمتــری از تکنیــک پارامدیــن در افزایــش ارتفــاع بلــوک باشــد.
از نظــر تشــخیص ســطح بیحســی جهــت عملهــای ســزارین
مطالعــه جامعــهای در زمینــه بیحســیهای ناحیــهای در
ســزارین توســط هویــل و همــکاران( )18انجــام شدهاســت کــه
براســاس گــزارش آنهــا گرایــش کلــی محققــان مختلــف دیگر در
اســتفاده از ســطح بلــوک باالتــر از مهــره ســینهای  5میباشــد
اگرچــه هنــوز بســیاری از محققــان از ســطح بلــوک مهــره
ســینهای  6و حتــی پایینتــر از آن هــم اســتفاده میکننــد
کــه ایــن شــاید بهعلــت اســتفاده گســترده مخدرهــا بهعنــوان
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 25-15سال
تعداد (درصد)

 35-26سال
تعداد (درصد)

 45-36سال
تعداد (درصد)

مقایسه دو روش بیحسی نخاعی مدین و پارامدین ...

 4بودنــد .درصــد کمــی از بیمارانــی کــه ســطح بلــوک آنهــا در
پنجمیــن دقیقــه بیــن مهــره ســینهای  6تــا  8بــود و نیــاز بــه
داروهــای کمکــی نداشــتند از مطالعــه خــارج نشــدند ( %16در
گــروه مدیــن و  %8در گــروه پارامدیــن) .ایــن هــم نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه مســیرهای عصبــی کــه مســئول انتقــال پیامهای
درد میباشــند در عــدهای از بیمــاران در ســطوح پایینتــری از
طنــاب نخاعــی جــای گرفتهانــد و از جهــت پوزیشــن دادن بیمــار
بعــد از تزریــق دارو ،وضعیــت ترندلبــرگ هــم همیشــه منجــر بــه
افزایــش ســطح بلــوک نمیشــود(.)19
داروی مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه مارکائیــن هایپربــار بــود
کــه در پوزیشــن نشســته تزریــق شــده بــود .پوزیشــن نشســته
در هنــگام تزریــق هــم خــود عامــل کاهنــده در ارتفــاع بلــوک
میباشــد( .)20در مطالعــه هویــل و همــکاران( )18اشــاره شــده کــه
هنــوز عــده کثیــری از محققــان ســطح مهــره ســینهای  6را هدف
قــرار دادهانــد اگرچــه ایــن بــا خطــر بلــوک ناکافــی ممکــن اســت
روبــهرو شــود .مــا نتوانســتیم مطالعــهای در مــورد نــوع روش
بیحســی اســپاینال مدیــن یــا پارامدیــن و ســطح بلــوک ایجــاد
شــده پیــدا کنیــم.
افــت فشــارخون ممکــن اســت بـ ه علــل مختلفــی همانند ســطج
بلــوک باالتــر از مهــره ســینهای  ،5ســن باالتــر از  40ســال،
فشــارخون پایــه کمتــر از  120میلیمتــر جیــوه ،اعمال بیهوشــی
عمومــی همــراه بــا بلــوک اســپاینال ،تزریــق از ســطحی باالتــر از
فضــای بیــن مهــره کمــری  2و  ،3اضافــه کــردن فنیلافریــن بــه
()21
محلــول داروی بیحســی تزریــق شــده ارتبــاط داشــته باشــد
در کنــار مهــار سیســتم ســمپاتیک مکانیس ـمهای دیگــری هــم
در فیزیوپاتولــوژی ایجــاد برادیــکاردی و افــت فشــارخون نقــش
دارنــد ،بهطوریکــه افــت فشــارخون علیرغــم تحریــک سیســتم
بارورســپتوری باعــث کاهــش برگشــت خــون بــه دهلیــز راســت
و در نتیجــه کاهــش میــزان خروجــی ســیگنالهای سیســتم
کرونوتــروپ درونــی گیرندههــای کششــی دیــواره دهلیــز و

دیــواره عــروق وریــدی میشــود( )22از طرفــی در حضــور کاهــش
حجــم عروقــی و کاهــش حجــم انتهایــی سیســتولیک بطــن چپ
هــم منجــر بــه تحریــک گیرندههــای مکانیکــی دیــواره بطــن
چــپ شــده کــه ایــن باعــث افزایــش بــارز فعالیــت سیســتم
پاراســمپاتیک و بهدنبــال آن برادیــکاردی میگــردد و یــا بــه
عبــارت دیگــر رفلکــس بزولــد جاریــش را فعــال میکنــد(.)23
در کنــار ایــن زنانــی کــه بــرای ســزارین بیحســی اســپاینال
دریافــت میکننــد دچــار تغییــرات سیســتم عصبــی خــودکار
هــم میشــوند(.)24
مطالعــات دیگــر نشــان دادهانــد کــه تغییــرات ضربــان قلــب
و فشــارخون ســه دســته پاســخ همودینامیــک را منجــر
میشــود( )25,26در دســته اول افــت فشــارخون و تاکیــکاردی
بهعلــت مهــار تــون ســمپاتیک ایجــاد میشــود ،در دســته
دوم افــت فشــارخون و برادیــکاردی بهعلــت افزایــش تــون
پاراســمپاتیک نســبت بــه ســمپاتیک ایجــاد میشــود و در
دســته ســوم ایــن تغییــرات انــدک یــا اصــ ً
ا رخ نمیدهــد .در
مطالعــه مــا تقریبــا  %45بیمــاران از نــوع دســته ســوم بودنــد کــه
از نظــر مقایســه دو گــروه از نظــر عمــل کــرد دو تکنیــک بــر روی
سیســتم عصبــی خــودکار تقریبـاً هماننــد هســتند بــا ایــن فــرق
کــه در پارامدیــن فراوانــی برادیــکاردی بیشــتر بــود اگرچــه از نظر
آمــاری معن ـیدار نبــود .تعییــن نکــردن آن دســته از بیمارانــی
کــه بهعلــت بلــوک نخاعــی همــراه بــا افــت فشــارخون دچــار
تاکــی کاردی شــده بودنــد شــاید یــک از محدودیتهــای ایــن
مطالعــه باشــد .شــیوع برادیــکاردی در بیحس ـیهای اســپاینال
 %13-9گــزارش شدهاســت( )27کــه در مقایســه بــا مطالعــه مــا
( )%14-9بســیار شــبیه میباشــد .ریســک فاکتورهــای مســتقلی
کــه ممکــن اســت در هنــگام ســزارین بــا بــی حســی اســپاینال
منجربــه افــت فشــارخون شــوند عبارتنــد از ایندکــس تــوده
بــدن بیشــتر از  ،۲۹ســن بیشــتر از  ۳۵ســال ،ســطح بلــوک
حســی باالتــر از مهــره ســینهای ششــم( )28کــه از بیــن ایــن
عوامــل تــوده بــدن و ســن در دو گــروه مــا تفاوتــی نداشــتند
فقــط ســطح بلــوک در گــروه پارامدیــن باالتــر از مدیــن ایجــاد
شــده بــود ولــی بــا وجــود ایــن میــزان افــت فشــارخون از نظــر
آمــاری بیــن دو گــروه فرقــی نداشــت.
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،1پاییز 1394

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 22:30 IRDT on Monday June 25th 2018

داروی کمکــی افــزوده شــده بــه بیحــس کنندههــا باشــد.
در مطالعــه مــا ســطح بلــوک اولیــه را معیــار شــروع کافــی بــرای
جراحــی انتخــاب کردیــم کــه ســطح بلــوک در گــروه مدیــن
( )%41/3و در گــروه پارامدیــن ( )%68در ســطح مهــره ســینهای
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16
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موسـکارینی موجـود در حـال حاضـر آتروپیـن اسـت بدیـن علـت
در مطالعـه مـا از آتروپیـن بـرای درمان برادیکاردی اسـتفاده شـد.
بلـوک نخاعی در سـطح مهره ششـم سـینهای تا مهـره اول کمری
منجربـه مختـل شـدن سیسـتم سـمپاتیک احشـائی میشـود و
سیسـتم پاراسـمپاتیک بیرقیب میماند در نتیجـه افزایش حرکت
و انقبـاض رودهای باعـث تهـوع و اسـتفراغ میشـود کـه شـیوع آن
 %20اسـت( .)21بـرای درمـان تهـوع ناشـی از بلـوک نخاعـی باالتـر
از مهـره سـینهای  5آتروپیـن مؤثـر میباشـد( )33از جهـت دیگـر
تهـوع و اسـتفراغ بهعنـوان یـک عارضـه مکـرر و ناخوشـایند افـت
فشـارخون قید شدهاسـت که با درمان مداوم با داروی وازوپروسـور
بهصـورت کنترل شـدید میتـوان بهطـور قابل مالحظـهای کاهش
دادهشـود( )29در مـورد نتیجه جالب این مطالعه تفاوت سـطح بلوک
و میـزان تهوع و اسـتفراغ اسـت کـه علیرغم اطالعات مرسـوم که
افزایش تهوع و اسـتفراغ در راسـتای افزایش ارتفاع بلوک اسـت در
ایـن مطالعه به شـکل دیگـری بروز کـرد و در گروه مدیـن با وجود

بـا نتایـج مغایـر با این همـراه بـود ،بهطوریکـه از رویکـرد پارامدین
بهدلیـل کاهـش بـروز سـردرد پـس از پارگـی دورا حمایـت کـرده
بودنـد( )36فراوانـی سـردرد پس از پارگـی دورا در مطالعـه جباری و
همـکاران( )38با سـه نـوع نیدل اسـپاینال شـماره  25از %36-%0/1
گـزارش شدهاسـت کـه در گروه نیدل مشـابه با مطالعه مـا %17/ 3
بـوده کـه مختصـری از میانگیـن میزان بـروز سـردرد در مطالعه ما
( )%13/3بیشـتر اسـت .در مطالعـهای کـه هماننـد مطالعـه مـا از
نیدلهـا کوئینـک اسـتفاده کرده بـود میزان بـروز سـردرد ()%14
تقریبـاً مشـابه میباشـد( )39اگرچـه در مطالعـات دیگر که بـه تاثیر
نـوع نیـدل در میـزان بـروز سـردرد پـس از پارگـی دورا و کمردرد
پرداختهانـد ،اسـتفاده از نیدلهـای دیگر جهت بیحسـی نخاعی را
حمایت میکننـد(.)40,41
در مطالعه ما بیشـترین میزان بروز سـردرد در گروه سـنی 35-26
سـال رخ داده بـود ،کـه ایـن نتیجه تا حـدودی با نتیجـه حاصل از
مطالعـه جانیـک و همـکاران ( )37همخوانـی دارد و بـه نظر میرسـد
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امـروزه توصیـه میشـود کـه بهعلـت ایجـاد اسـیدوز متابولیـک
()29
نـوزادی ،افدریـن بـا فنیلافریـن تیتـره شـده جایگزیـن شـود
تجویـز فنیلافریـن میتوانـد اثـرات کاهنـده مقاومت سیسـتمیک
عروقـی بیحسـی نخاعـی و داروی اکسـی توسـین را تعدیـل کند
ولـی در مقایسـه بـا افدرین میـزان بـرونده قلبی و ضربـان قلب را
بیشـتر کاهش میدهـد(.)30
در مطالعـه مـا از افدرین بهعنـوان داروی افزایش دهنده فشـارخون
اسـتفاده شـد .اگرچـه یکـی از روشهـای درمانهای مؤثـر توصیه
شـده بـرای افـت فشـارخون دادن داروهـای افزاینـده فشـارخون
همـراه بـا مایـع (کولـود) میباشـد( )31در روش کولـود میـزان مایع
مـورد نیـاز همراه بـا داروی افزاینده فشـارخون را همزمان بهصورت
تزریـق مـداوم داده میشـود بهطوریکـه بایـد مقـدار حجـم بهدقت
تخمین زده و دوز دارو هم تیتره شـود تا فشـارخون در حد مطلوب
نـگاه داشـته شـود .در مطالعـه ما یک پـره لود مایـع داده شـد و از
روش کولود اسـتفاده نشـد.
در مواقعـی کـه برادیـکاردی همـراه با افت فشـارخون همراه اسـت
دادن آتروپیـن الزامـی میباشـد .اگرچـه توصیـه شدهاسـت کـه
بهجـای آتروپیـن بهتر اسـت از گلیکوپیروالت اسـتفاده شـود چون
گلیکوپیـروالت از جفـت منتقـل نمیشـود( .)32تنهـا داروی آنتـی

اینکـه سـطح بلـوک حسـی پایینتری نسـبت بـه گـروه پارامدین
داشـت میـزان تهوع و اسـتفراغ در گـروه مدین بیشـتر از پارامدین
بـود .در مطالعـه مـا فراوانی افت فشـارخون در هر دو گروه یکسـان
بـوده و از ایـن نظـر بـا تهوع و اسـتفراغی که در گروه مدین بیشـتر
بـود ارتباطی مشـاهده نشـد .از آنجایی کـه در گروه مدیـن تهوع و
اسـتفراغ بیشـتری دیده شـد این جای بررسـی و کاووش بیشـتری
دارد چـون مـا توجیـه خاصـی برای ایـن یافته پیـدا نکردیم.
بررسـی فراوانـی وجود سـردرد در افـراد مورد مطالعه نشـان داد که
در هـر دو گـروه مدیـن و پارامدیـن برابر بـوده ( .)%13/3نتایج اکثر
مطالعـات انجام شـده نیـز همانند مطالعه مـا تفاوت معنـیداری را
بیـن دو روش انجـام بیحسـی مدیـن و پارامدیـن در بروز سـردرد
پـس از پارگـی دورا نشـان ندادنـد( )36-34اگرچـه مطالعـه جانیـک و
همـکاران کـه بـرروی بیمـاران کاندید عمل پروسـتات انجام شـده
بـود نشـان دادهاسـت کـه رویکـرد پارامدین با میـزان بروز سـردرد
بیشـتری همـراه اسـت ،امـا ایـن اختلاف بهصـورت بـارز فقـط در
افـراد جوانتـر وجـود دارد و در افراد مسـنتر که تغییـرات دژنراتیو
در سـاختمان سـتون مهرههـا وجـود دارد و یـا قرارگیـری فـرد در
پوزیشـن مناسـب مشـکل اسـت این روش همچنان بهعنوان روش
ارجـح پیشـنهاد میشـود( )35,37اگرچـه مطالعـه هایـدر و همـکاران
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نتیجهگیری
بهطـور کلـی نتیجـه مطالعـه مـا نشـان داد که میـزان بـروز تهوع/
اسـتفراغ در گـروه پارامدیـن بهطـور بـارزی کمتـر از گـروه مدیـن
میباشـد و سـطح بیحسـی مختصـری در گـروه پارامدیـن باالتـر
بودهاسـت میتـوان نتیجـه گرفـت کـه روش پارامدین بـرای انجام

عمـل سـزارین روشـی مطلـوب و ایدهآل میباشـد .اگرچـه با توجه
بـه اهمیـت کنترل سـایر عوامل مداخلـه کننده ،اندک بودن شـمار
مطالعـات انجام شـده و نتایـج متناقض حاصـل از مطالعات موجود
در ایـن زمینـه بهنظـر میرسـد نیـاز به مطالعـات بیشـتری در این
زمینـه ضـروری میباشـد .از جملـه محدودیتهـای ایـن مطالعـه
عـدم لحـاظ میـزان رضایـت بیمـاران از دو روش انجـام بیحسـی
نخاعـی بود کـه اگرچه رضایت بیمـاران بهمیزان زیـادی به عوارض
و سـردرد حاصـل از بیحسـی مرتبـط اسـت امـا بهنظـر میرسـد
بهعلـت اهمیـت ویـژه میزان رضایـت بیمار ،این مـورد و همچنین
میـزان بـروز کمـردرد بهتر اسـت در مطالعات بعدی لحـاظ گردد.
تقدیر و تشکر
از تمامـی بیماران و پرسـنل بیمارسـتان زنـان و زایمان دکتر علی
شـریعتی کـه در اجـرای این مطالعـه همکاری کردند سپاسـگزای
میکنیـم .در تامیـن منابع مالی بـرای انجام ایـن مطالعه هیچگونه
کمکـی از شـرکتهای دارویی یـا کاالی پزشـکی دریافت نکردیم
و از جهـت تامیـن منابع الزم از ریاسـت بیمارسـتان زنان و زایمان
دکتر علی شـریعتی بندرعباس و معاونت پژوهشـی دانشـگاه علوم
پزشـکی هرمزگان تشـکر میکنیم.
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Abstract
Aim and Background: Spinal anesthesia is a very common anesthetic technique in cesarean section. It is
usually applied through the median or paramedian approach among which the median approach is more common.
The purpose of this study was to compare the median with paramedian approaches in elective cesarean section
operations.
Methods and Materials: This double -blind randomized clinical trial was performed on 150 patients between
15 to 45 years old. Patients were randomly assigned to receive either median or paramedian approach for
spinal anesthesia. Vital signs were recorded before and after the procedure. The incidence of bradycardia and
hypotension, nausea and vomiting, amount of ephedrine and atropine usage, post- dural puncture headache
(PDPH), and duration of recovery were collected and analyzed.
Findings: The two groups were similar regarding age, weight and BMI. The other variables of the two groups
were not significantly different (P>0.05). Although a higher sensory block level was attained in the paramedian
group compared with the median group (P=0.007), unexpectedly the incidence of nausea and vomiting was
higher in the median group (P=0.002) for which the difference was significant.
Conclusions: The two groups were similar regarding many different variables, however due to a lower incidence
of nausea and vomiting, and a higher block level; the paramedian approach may be a favorable choice for neuraxial
block in cesarean section operations especially in the cases with difficult spinal anatomy.
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